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Chief Office Manager

Solliciteer Vandaag!
Join us to create the world's
best platform for food management.
WWW.APICBASE.COM

Wie zoeken we?

Wat ga je voor ons doen?

Bij APICBASE bouwen we aan ‘s werelds
beste food management platform. APICBASE
is de laatste tijd sterk gegroeid en het is tijd
voor ons om een Chief Office Manager het
centrum van ons bedrijf te maken. Wij zijn
op zoek naar iemand die de olie wil zijn in
ons raderwerk, iemand die zowel zijn of haar
verantwoordelijkheid durft nemen als het
aankomt op papierwerk of administratie, maar
bij gelegenheid ook ‘Master of Ceremony’ kan
en wil zijn. Dus: ben jij een allrounder (M/V) die
goed om kan met de druk van een groeiend
bedrijf? Stuur dan uiterlijk op 31 mei 2017 je C.V.
naar ons door.
Wie ben je?
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Je bent een krak in organiseren en ordenen van data;
Je volgt de (personeels)administratie op;
Je analyseert de (financiële) rapporten;
Je stelt vergaderingsnotities op;
Je helpt het algemeen management met het
voorbereiden van raden van bestuur, het boeken van onkosten en het opvolgen van KPIs;
Je bent het communicerende vat tussen de
boekhouder en het management;
Je vindt het niet erg om af en toe naar het
buitenland te reizen;
Je bent een belangrijke schakel in het creëren
van een goede vibe op kantoor.

Wat bieden we aan?

Je bent een all-round nice guy/girl;
Je hebt een ‘ik doe dat wel even’ mentaliteit;
Je hebt liefst een bachelor opleiding (bijvoorbeeld Office Management, Communicatie,…);
Je bent foutloos in het Nederlands en drukt je
zeer goed uit in het Engels;
Als je Frans spreekt is dat een grote plus;
Een eerste ervaring is een plus, maar leergierigheid en inlevingsvermogen is belangrijker;
Je bent goed thuis in Microsoft office (je kan dus
overweg met formules in Microsoft Excel).
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Een flexibele baan in een deeltijdse positie;
Een mega afwisselende en boeiende job;
De kans om verantwoordelijkheid op te nemen;
Een tof team dat samen bouwt aan de toekomst
van APICBASE én alle collega’s;
Een open inzicht in de wereld van start-ups;
A volonté koffie en thee;
Een competitief loon;
Maaltijdcheques;
Vergoeding woon-werkverkeer;
Laptop en telefoon.

Komt dit overeen met jouw eigen verwachtingen en kijk op de wereld?
Mail dan vandaag nog je C.V. naar hello@apicbase.com

We zijn naar nog meer talent op zoek!
Kijk op get.apicbase.com/careers en ontdek alle open posities!

